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Notat: Marin arealbruk og verneverdier i Bodø kommune 
Til: Gigante Salmon AS 
  

Bakgrunn og sammendrag 
Norsk havbruksnæring har gjennom første del av 2000-tallet gjennomgått en periode med svært stor 
vekst i verdiskapning. Denne har imidlertid stagnert etter hvert som myndighetene av hensyn til ulike 
miljø- og arealutfordringer har begrenset videre vekst. På bakgrunn av dette har en de senere år sett et 
takstskifte når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling, og ulike typer teknologier og driftsformer er 
presentert som løsninger for å kunne innfri regjeringens ambisjoner om videre bærekraftig vekst innen 
sjømatnæringene. En av disse utviklingsretningene dreier seg om produksjon av slakteklar fisk i 
landbaserte anlegg.  

Bodø kommune har gjennom Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027 stilt seg bak visjonen "Salten best 
på havbruk" og hovedmålet "økt verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen i Salten". Videre 
uttaler ordfører i planen at "Nå må vi i Salten satse enda mer om vi skal ta en ledende posisjon i den 
fremtidige utviklingen. Næringen og vi er klar for denne satsingen. Lokalt entreprenørskap og forutsigbar 
nasjonal politikk er suksesskriterier for fortsatt vekst i sjømat-industrien" 1. En forutsetning for å nå disse 
målene er at en tar en aktiv rolle gjennom bl.a. avsetting av egnede arealer for utvikling og 
implementering av ny teknologi og nye driftsmetoder. Det er allerede tatt viktige initiativer for økt 
verdiskapning gjennom økt lokal videreforedling av fisk, og for å nå målene bør dette følges opp også 
med satsing på oppdrettsfasen slik at en kontrollerer hele verdikjeden også i fremtiden. 
 
I forbindelse med pågående planprosess for etablering av landbasert oppdrettsanlegg på Store Kalvøya i 
Bodø kommune er det i denne forbindelse behov for å skaffe en oversikt over arealbruken i området. 
Dette notatet sammenstiller informasjon om de ulike nærings-, verne- og forvaltningsinteresser i 
kystsonen, og de arealutfordringer som forbindes med disse. Plassering av et landbasert anlegg stiller 
visse krav til lokaliteten med tanke på bl.a. strømforhold/vannkvalitet og undervannstopografi for å sikre et 
godt oppdrettsmiljø i enhetene og samtidig unngå uakseptabel miljøbelastning i forbindelse med utslipp 
fra anlegget. Funnene presentert i dette notatet viser at Store Kalvøya ligger i ett av få områder i Bodø 
kommune hvor kommuneplanen åpner for akvakultur og der oppdrettsbetingelse er gode samtidig som 
påvirkning på andre nærings- og miljøverdier kan holdes lavest mulig.  
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1 http://www.rodoy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=112&FilId=3901  
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1. Avstander mellom akvakulturanlegg 
Krav til avstander mellom anlegg for oppdrett av fisk er regulert gjennom flere bestemmelser med 
hjemmel i ulike lover og forskrifter. Mattilsynet er ansvarlig for disse vurderingene og vedtak om tillatelse 
til etablering gis med hjemmel i Matloven såfremt de finner at etableringen ikke innebærer en uakseptabel 
risiko for spredning av smitte. Følgende konkrete beskrivelse legges til grunn for saksbehandlingen 
(Mattilsynet 2019): "Det skal foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte 
akvakulturanlegg og dets omliggende miljø, jfr. etableringsforskriftens § 7 første ledd. I vurderingen av 
smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til 
grupper av akvakulturanlegg, jfr. § 7 annet ledd. Tetthet av akvakulturanlegg i nærområdet vil ha 
betydning for hvor stor smittefaren er og det er viktig at den enkelte lokalitet vurderes i sammenheng med 
anlegg og akvakulturrelaterte virksomheter i et større geografisk område. Det understrekes likevel at det 
ikke ligger til Mattilsynet å foreta overordnede vurderinger av hva som vil være hensiktsmessig 
arealstruktur i et område utover å vurdere smitterisikoen". 

Ut fra gjeldende regelverk er det etablert anbefalinger for hvilke avstander som bør tillates. Hovedregelen 
er at avstanden skal være minst 5 km i sjø mellom anlegg for laksefisk, og mellom sjøanlegg for laksefisk 
og landbaserte settefisk- og stamfiskanlegg for alle arter. Dersom flere sjøanlegg tilhører en felles 
brakkleggingsgruppe kan kortere avstander aksepteres, men det må da være minst 5 km mellom hver 
brakkleggingsgruppe (Mattilsynet, 2019). Ved søknad om etablering eller utvidelse av matfiskanlegg 
større enn 3600 tonn MTB kan det være aktuelt for Mattilsynet å stille særskilte krav til at det 
dokumenteres forsvarlig drift. Sjøvannsbaserte matfiskanlegg på land uten desinfeksjon av inntaks- 
og/eller avløpsvann skal i prinsippet vurderes ut fra de samme kriteriene som merdbaserte matfiskanlegg 
i sjø. De anbefalte minsteavstandene kan reduseres dersom anlegget desinfiserer inntaks- og/eller 
avløpsvann.  

Mattilsynets retningslinjer innebærer at det må være en avstand på 5 km fra andre etablerte matfisk- eller 
settefiskanlegg og til det planlagte landbaserte anlegget. En kartfesting av lokalitetene i Bodø kommune 
med en 5 km. buffersone rundt hver lokalitet viser at det er få eller ingen gjenværende områder hvor det 
kan etableres landbaserte anlegg i tråd med retningslinjene (Figur 1).  

 

Figur 1 Akvakulturlokaliteter for laksefisk i Bodø kommune, samt lokaliteter med buffersoner som strekker seg inn i 
Bodø kommune. Fargelagte/skraverte soner angir arealformål i kommuneplanens arealdel. Sirkler: buffersoner 
rundt akvakulturlokaliteter med 5 km radius. Plankartgrunnlag: Fiskeridirektoratets kartverktøy 

 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9aeb8c0425c3478ea021771a22d43476
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2. Avstand til produksjonsområdegrense 
I forbindelse med innføring av regelverk om produksjonsområder og det såkalte trafikklyssystemet er 
Norges kyst delt inn i 13 produksjonsområder for produksjon av laksefisk. Innenfor hvert av disse 
vurderes grad av påvirkning på en miljøindikator, og dette legges til grunn for regulering av 
produksjonsvolum innenfor produksjonsområdet. Foreløpig er lakselusindusert dødelighet på vill 
laksefisk den eneste miljøindikator.  

Faglig bakgrunn for grensene mellom produksjonsområdene er opprinnelig fremmet i rapport fra 
Havforskningsinstituttet (HI) (Ådlandsvik 2015). Intensjonen var å etablere geografiske områder der 
miljøpåvirkningene kunne måles, og HI tolket ikke at etablering av branngater lå i bestillingen. HI 
modellerte spredning av lusesmitte mellom anlegg langs kysten, og basert på dette er grensene etter 
senere justeringer satt på områder med lav smitteutveksling. Ettersom arbeidet identifiserte områder 
med lavere smitteutveksling har Mattilsynet siden benyttet disse som branngater som hindrer 
smitteutveksling mellom områdene, og har tatt følgende presisering om dette inn i sin veileder for 
behandling av etableringssøknader: "Hovedregelen er at Mattilsynet ikke godkjenner søknader som vi 
antar vil føre til økt risiko for utveksling" (Mattilsynet 2019). Det er imidlertid ikke angitt noen 
retningslinjer for hva som er akseptabel avstand til grensen, da dette vil bero på flere lokale forhold 
og da særlig distanse mellom lokaliteter på hver side av grensen. 

Et landbasert på Store Kalvøya vil bli liggende i produksjonsområde 9, ca. 13,5 km fra grensen mot 
produksjonsområde 8. Nærmeste lokaliteter i produksjonsområde 8 er Kjølvika, Storevika og 
Hesthomen, med en distanse til Store Kalvøya på henholdsvis 27, 28 og 31 km (Tabell 1, Figur 2). 
Korteste distanse mellom eksiterende lokaliteter skilt av grensen er Kjølvika- Kariskjæret og Storevika 
– Kariskjæret, begge med en avstand på ca. 24 km.   

Havforskningsinstituttet bemerker i sitt forslag til grenser at deres analyse viser at smitte mellom 
anlegg er sterkere i nordlig retning enn i sørlig retning, og begrunner dette med at den norske 
kyststrømmen bærer nordover (Ådlandsvik 2015). Mattilsynet har etter dette spesifikt drøftet 
smitteutveksling over grensen mellom PO 8 og 9 i sak 2018/208513 2, og fremhever også her at det er 
en nordgående kyststrøm fra PO 8 til 9, og i tilfellet med den aktuelle lokalitet "er vurderingen sør for 
produksjonsgrensen og vil kunne medføre et større lusesmittepress fra produksjonsområde 8 til 9". 
Basert på dette tolkes det at det legges til grunn en lavere terskel for vurdering av nærhet til 
produksjonsområdegrensene for anlegg som ønskes etablert sør for grensene. 
 
Tabell 1. Aktuelle avstander i forbindelse med grense mellom produksjonsområde 8 og 9. Avstander er 
avrundet til nærmeste hele km. Kilde kartgrunnlag: https://portal.fiskeridir.no/plan  

Distanse  Avstand 
Store Kalvøya – PO-grense 14 km 
Store Kalvøya – Kjølvika 27 km 
Store Kalvøya – Storevika 28 km 
Store Kalvøya – Hestholmen  31 km 
Kjølvika – Kariskjæret  24 km 
Storevika - Kariskjæret 24 km 
Hestholmen – Kariskjæret 31 km 

 

                                                
2 
http://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?regis
tryEntryId=60518&documentId=104758  

https://portal.fiskeridir.no/plan
http://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=60518&documentId=104758
http://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=60518&documentId=104758
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Figur 2. Lokaliteter i tilknytning til grense mellom produksjonsområde 8 og 9. Røde linjer viser 
oppmålte distanser gjengitt i Tabell 1. Kilde kartgrunnlag: Fiskeridirektoratets kartverktøy 

3. Fiskeriaktiviteter i Bodø kommune 
I store deler av de ytre kystområder i Bodø kommune er det registrert fiskeplasser, mens det i de 
indre fjordområder i stor grad er registrert gyte- og oppvekstområder for fisk (Figur 4). Aktiviteter 
tilknyttet drift av akvakulturanlegg innebærer tradisjonelt sett risiko for arealkonflikter mot andre 
bruksinteresser i kystsonen. Erfaringsgrunnlaget med den nye driftsformen som landbaserte 
matfiskanlegg representerer er naturlig nok svakere enn for tradisjonelle anlegg. Sannsynligvis vil 
konfliktpotensialet være lavere, men likevel kan aktivitetene være til hinder for utøvelse av fiskeri. 
Det anses derfor fordelaktig å plassere anlegget i et område med minst mulig fiskeriaktivitet.  

Registrerte gytefelt representerer en verdi både i forbindelse med fiskeri og naturmangfold. 
Kunnskapsgrunnlaget rundt effekter av akvakultur på gyteaktivitet hos torsk er mangelfullt, og 
Havforskningsinstituttet har derfor igangsatt et større forskningsprosjekt for å undersøke dette 
nærmere 3. Grunnet bekymring tilknyttet dette teamet er det imidlertid fra Fiskeridirektoratet uttalt at 
det er ønskelig å unngå plassering av akvakulturanlegg i tilknytning til gytefelt. Det anses derfor 
fordelaktig å plassere anlegget utenfor områder med registrerte gytefelt. 

                                                
3 https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/desember/skal-forske-pa-hvordan-oppdrett-pavirker-
torskestammer  

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9aeb8c0425c3478ea021771a22d43476
https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/desember/skal-forske-pa-hvordan-oppdrett-pavirker-torskestammer
https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/desember/skal-forske-pa-hvordan-oppdrett-pavirker-torskestammer
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Figur 3 Kystnære fiskeridata i tilknytning til Bodø kommune. Kartgrunnlag: Fiskeridirektoratets 
kartverktøy 

4. Verneområder 
I de ytre sjøarealene av Bodø kommune finnes det, i likhet med mange andre områder langs kysten, 
verneområder med formål om vern av viktige verdier tilknyttet naturmangfold og kystlandskap. De to 
verneområdene som ligger nærmest Store Kalvøya er Bliksvær og Karlsøyvær / Karsløyfjorden (Figur 
4). Nedenfor gis et kort utdrag av verneformålene for hvert av disse område, og en overordnet 
vurdering av sannsynlighet for påvirkning på verneverdiene.  
 
Bliksvær 
Verneområder i Bliksvær inneholder områder med to ulike nivåer av vern og har en korteste avstand 
på omtrent 10,5 kilometer til Store Kalvøya (Figur 5A). Bliksvær naturreservat dekker deler av 
området og har verneplan for sjøfugl. Verneformålet lyder som følger: "Formålet med fredningen er å 
ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har både 
store botaniske (havstrand- og rik kalkbergvegetasjon) og ornitologiske (hekke-, myte- og 
overvintringsområde for sjøfugl) verdier" 4. Hele Bliksvær er dyrelivsfredningsområde med verneformål 
knyttet til sjøfugl og sel 5. Basert på den relativt lange avstanden mellom områdene og Store Kalvøya 
vurderes det at det ikke vil være noen direkte effekter av det landbaserte anlegget på verneverdiene i 
Bliksvær. Til sammenligning kan det nevnes at Bodø lufthavn ligger omtrent 7 kilometer fra 
verneområdet, og Bodø sentrum ca. 10 kilometer unna. 
 
Karlsøyvær / Karlsøyfjorden 
Verneområder i Karlsøyvær / Karlsøyfjorden har en korteste avstand på omtrent 14 kilometer til Store 
Kalvøya og inneholder områder med tre ulike typer/nivåer av vern. Karlsøyfjorden marine 
verneområde har verneformål som knytter seg til sjøbunnen og dens ulike i bunntyper og 
organismesamfunn i skjellsandforekomster, tareskog og bløtbunnsområder 6. Karlsøyvær 
naturreservat har verneplan for sjøfugl med følgende formålsbeskrivelse: "Formålet med fredningen er 
å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har både 
store botaniske (havstrandvegetasjon) og ornitologiske (hekke- og overvintringsområde for sjøfugl) 
verdier" 7. Karlsøyvær dyrelivsfredning har også verneplan for sjøfugl og utgjør en 2 km buffer rundt 

                                                
4 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000096 
5 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000097  
6 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003634  
7 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000245 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9aeb8c0425c3478ea021771a22d43476
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9aeb8c0425c3478ea021771a22d43476
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000096
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000097
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003634
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000245
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hele Karlsøyvær naturreservat for å ivareta et verdifullt beiteområde for sjøfugl. Området er et viktig 
hekkeområde for sjøfugl, selv om artsutvalget er ordinært. Viktig område for havørn, og Lundefugl fra 
Sørfugløy og Røst forekommer i store mengder når det er store innsig av sil 8.  

Basert på avstanden på 14 kilometer ansees det som usannsynlig at et landbasert anlegg på Store 
Kalvøya vil utgjøre en direkte forringelse av områdets verdi for sjøfugl. Organiske utslipp fra 
oppdrettsanlegg er vanligvis bare detekterbare i nærheten av anlegget, og dette overvåkes gjennom 
norsk standard NS-9410:2016 «Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg». 
Utslipp av næringssalter fra oppdrettsanlegg kan føre til at økte konsentrasjoner av næringssalt kan 
måles nær anleggene, men disse spres og fortynnes vanligvis raskt. Konsentrasjonen av næringssalter 
måles på en rekke stasjoner langs kysten gjennom ulike overvåkningsprogrammer. En samlet 
vurdering gjort av HI for produksjonsområde 9 peker på en lav risiko for miljøeffekter som følge av 
økt næringssalttilførsel fra fiskeoppdrett (Grefsrud 2019). Området mellom Store Kalvøya og 
Karlsøyfjorden er svært åpent med en antatt svært god vannutskiftning og fortynning av 
næringsstoffer, og det ansees derfor som usannsynlig at anlegget vil medføre en forringelse av de 
marine naturtypene i Karlsøyfjorden. 
 

 
 

Figur 4. Vernede områder i ytre havområder i Bodø kommune: Bliksvær (A) og Karlsøyvær 
/Karlsøyfjorden. Kartgrunnlag: https://kart.fiskeridir.no/plan 

                                                
8 https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000244  

https://kart.fiskeridir.no/plan
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000244
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Figur 5. Verneområder i Bliksvær (A) og Karlsøyvær / Karlsøyfjorden (B). Kilde: Naturbase  
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